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ATA DE PROCESSO FRACASSADO

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
31/08/2020 13:49 31/08/2020 18:00 08/09/2020 14:00 11/09/2020 09:00 11/09/2020 10:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 Arla - Agente Redutor Líquido de Óxido de Nitrogênio (nox) -
Balde C/20 Litros 50,30 50 BD Fracassado

0002 Atf – Fluído Direção Hidráulica - (frasco C/ 500 Ml) 15,33 140 FR Fracassado
0003 Fluído Para Freio - (frasco C/ 500 Ml) 15,33 100 FR Fracassado
0004 Graxa Lubrificante (balde C/20kg) 263,33 20 BD Fracassado
0005 Óleo Lubrificante Sag 40 – Motor Diesel (frasco C/ 1 Litro) 16,00 90 L Fracassado
0006 Óleo Lubrificante 20w40 – Motor Gasolina (frasco C/ 1 Litro) 16,33 500 L Fracassado
0007 Óleo Lubrificante 90 – Caixa Marcha (frasco C/1 Litro) 17,00 200 L Fracassado
0008 Óleo Lubrificante 140 – Diferencial (frasco C/1 Litro) 17,50 200 L Fracassado
0009 Óleo Hidráulico 68 – Balde C/ 20 Litros 213,00 150 BD Fracassado
0010 Óleo Lubrificante 2t – (frasco C/500ml) 11,17 150 FR Fracassado
0011 Óleo Lubrificante Sag 40 – Motor Diesel. (balde C/ 20 Litros) 246,67 50 BD Fracassado
0012 Óleo Lubrificante 90 – Caixa Marcha (balde C/ 20 Litros) 285,00 6 BD Fracassado
0013 Óleo Lubrificante 140 – Diferencial( Balde C/ 20 Litros) 279,67 6 BD Fracassado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
31/08/2020 EDITAL-assinado.pdf
31/08/2020 ANEXOI.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

11/09/2020 - 11:20
Negociação aberta para o
processo 50/0092020-PE-
SRP-PMSBP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,4,7,8,9,11,12,13 do processo 50/0092020-PE-
SRP-PMSBP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/09/2020 - 11:20
Negociação aberta para o
processo 50/0092020-PE-
SRP-PMSBP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,5,6,10 do processo 50/0092020-PE-SRP-PMSBP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/09/2020 - 11:22 Agendamento da data limite
da fase de negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2020 às 13:23.

Propostas Enviadas
0001 - ARLA - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO (NOX) - BALDE C/20 LITROS

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI* 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

19:55:19 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 110,88 5.544,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:40:35 AGENTE LIQUIDO SHELL 49,30 2.465,00 Sim

0002 - ATF – FLUÍDO DIREÇÃO HIDRÁULICA - (FRASCO C/ 500 ML)

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

20:22:30 DULUB DULUB 18,20 2.548,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:42:14 FLUIDO TEXSA 15,13 2.118,20 Sim

0003 - FLUÍDO PARA FREIO - (FRASCO C/ 500 ML)

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

19:58:45 BOSH BOSH 22,67 2.267,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:43:39 FLUIDO DE FREIO VARGA 15,10 1.510,00 Sim

0004 - GRAXA LUBRIFICANTE (BALDE C/20KG)

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI* 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

20:00:08 DULUB DULUB 403,20 8.064,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:45:01 GRAXA TEXSA 262,93 5.258,60 Sim
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0005 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAG 40 – MOTOR DIESEL (FRASCO C/ 1 LITRO)

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

20:07:44 LUBRIOL LUBRIOL 20,30 1.827,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:46:29 OLEO TEXSA 15,98 1.438,20 Sim

0006 - ÓLEO LUBRIFICANTE 20W40 – MOTOR GASOLINA (FRASCO C/ 1 LITRO)

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

20:12:52 DULUB DULUB 25,20 12.600,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:47:37 OLEO TEXSA 16,03 8.015,00 Sim

0007 - ÓLEO LUBRIFICANTE 90 – CAIXA MARCHA (FRASCO C/1 LITRO)

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI* 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

20:14:04 LUBRAX GL 4 LUBRAX GL 4 30,80 6.160,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:48:38 OLEO TEXSA 16,98 3.396,00 Sim

0008 - ÓLEO LUBRIFICANTE 140 – DIFERENCIAL (FRASCO C/1 LITRO)

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI* 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

20:15:06 LUBRAX LUBRAX 30,80 6.160,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:49:31 OLEO TEXSA 17,25 3.450,00 Sim

0009 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 – BALDE C/ 20 LITROS

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI* 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

20:17:02 LUBRIOL / SPEED LUBRIOL / SPEED 327,60 49.140,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:50:47 OLEO TEXSA 212,13 31.819,50 Sim

0010 - ÓLEO LUBRIFICANTE 2T – (FRASCO C/500ML)

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

20:18:05 LUBRAX LUBRAX 15,12 2.268,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:51:46 OLEO TEXSA 11,05 1.657,50 Sim

0011 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAG 40 – MOTOR DIESEL. (BALDE C/ 20 LITROS)

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI* 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

20:19:32 DULUB DULUB 406,00 20.300,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:53:31 OLEO TEXSA 246,17 12.308,50 Sim

0012 - ÓLEO LUBRIFICANTE 90 – CAIXA MARCHA (BALDE C/ 20 LITROS)

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI* 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

20:20:37 DULUB / SPEED DULUB / SPEED 448,00 2.688,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:54:32 OLEO TEXSA 284,98 1.709,88 Sim

0013 - ÓLEO LUBRIFICANTE 140 – DIFERENCIAL( BALDE C/ 20 LITROS)

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI* 14.423.283/0001-99 09/09/2020 -

20:21:26 DULUB / SPEED DULUB / SPEED 448,00 2.688,00 Sim

VANGUARDA COMÉRCIO DE
PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 10/09/2020 -

21:55:51 OLEO TEXSA 279,17 1.675,02 Sim

* Proposta rejeitada.

Lances Enviados
0001 - ARLA - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO (NOX) - BALDE C/20 LITROS

Data Valor CNPJ Situação
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Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 19:55:19 110,88 (proposta) 14.423.283/0001-99
Cancelado - A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o
preço ofertado configura-se como contrário aos termos do edital,
bem como não apresentou modelo e marca do produto ofertado.

10/09/2020 - 21:40:35 49,30 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23

0002 - ATF – FLUÍDO DIREÇÃO HIDRÁULICA - (FRASCO C/ 500 ML)

Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 20:22:30 18,20 (proposta) 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

10/09/2020 - 21:42:14 15,13 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23
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Data Valor CNPJ Situação

11/09/2020 - 10:44:00 16,64 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

11/09/2020 - 10:47:51 15,64 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

0003 - FLUÍDO PARA FREIO - (FRASCO C/ 500 ML)

Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 19:58:45 22,67 (proposta) 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

10/09/2020 - 21:43:39 15,10 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23
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Data Valor CNPJ Situação

11/09/2020 - 10:50:12 16,61 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

11/09/2020 - 10:58:11 15,00 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

11/09/2020 - 11:23:00 14,90 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

0004 - GRAXA LUBRIFICANTE (BALDE C/20KG)

Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 20:00:08 403,20 (proposta) 14.423.283/0001-99 Cancelado - A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o
preço ofertado configura-se como contrário aos termos do edital.

10/09/2020 - 21:45:01 262,93 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23

0005 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAG 40 – MOTOR DIESEL (FRASCO C/ 1 LITRO)

Data Valor CNPJ Situação
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Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 20:07:44 20,30 (proposta) 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

10/09/2020 - 21:46:29 15,98 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23

11/09/2020 - 10:54:58 14,00 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

11/09/2020 - 11:23:43 13,90 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

0006 - ÓLEO LUBRIFICANTE 20W40 – MOTOR GASOLINA (FRASCO C/ 1 LITRO)

Data Valor CNPJ Situação
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Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 20:12:52 25,20 (proposta) 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

10/09/2020 - 21:47:37 16,03 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23

11/09/2020 - 10:55:59 17,00 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

11/09/2020 - 10:58:48 16,00 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

11/09/2020 - 11:24:26 15,50 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01
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0007 - ÓLEO LUBRIFICANTE 90 – CAIXA MARCHA (FRASCO C/1 LITRO)

Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 20:14:04 30,80 (proposta) 14.423.283/0001-99 Cancelado - A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o
preço ofertado configura-se como contrário aos termos do edital.

10/09/2020 - 21:48:38 16,98 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23

0008 - ÓLEO LUBRIFICANTE 140 – DIFERENCIAL (FRASCO C/1 LITRO)

Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 20:15:06 30,80 (proposta) 14.423.283/0001-99 Cancelado - A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o
preço ofertado configura-se como contrário aos termos do edital.

10/09/2020 - 21:49:31 17,25 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23

0009 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 – BALDE C/ 20 LITROS

Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 20:17:02 327,60 (proposta) 14.423.283/0001-99 Cancelado - A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o
preço ofertado configura-se como contrário aos termos do edital.
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Data Valor CNPJ Situação

10/09/2020 - 21:50:47 212,13 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23

0010 - ÓLEO LUBRIFICANTE 2T – (FRASCO C/500ML)

Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 20:18:05 15,12 (proposta) 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

10/09/2020 - 21:51:46 11,05 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23

11/09/2020 - 10:57:30 12,00 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01
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Data Valor CNPJ Situação

11/09/2020 - 10:59:45 11,00 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

11/09/2020 - 11:25:20 10,80 14.423.283/0001-99

Cancelado - Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita
sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por
descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação
financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte –
Anexo VI. 21/09/2020 11:40:01

0011 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAG 40 – MOTOR DIESEL. (BALDE C/ 20 LITROS)

Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 20:19:32 406,00 (proposta) 14.423.283/0001-99 Cancelado - A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o
preço ofertado configura-se como contrário aos termos do edital.

10/09/2020 - 21:53:31 246,17 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23

0012 - ÓLEO LUBRIFICANTE 90 – CAIXA MARCHA (BALDE C/ 20 LITROS)

Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 20:20:37 448,00 (proposta) 14.423.283/0001-99 Cancelado - A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o
preço ofertado configura-se como contrário aos termos do edital.
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Data Valor CNPJ Situação

10/09/2020 - 21:54:32 284,98 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23

0013 - ÓLEO LUBRIFICANTE 140 – DIFERENCIAL( BALDE C/ 20 LITROS)

Data Valor CNPJ Situação

09/09/2020 - 20:21:26 448,00 (proposta) 14.423.283/0001-99 Cancelado - A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o
preço ofertado configura-se como contrário aos termos do edital.

10/09/2020 - 21:55:51 279,17 (proposta) 21.543.743/0001-88

Cancelado - Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS
PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada
INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do
item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução
Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um)
Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o
(s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente
identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a
empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e
características similares ao objeto desta licitação, em
conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e
Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados
na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da
empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e
Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3.
DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g. 21/09/2020 11:39:23

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

21/09/2020 - 11:39:23 VANGUARDA COMÉRCIO
DE PEÇAS PNEUS LTDA 21.543.743/0001-88 Abrangendo todo o processo

Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 21.543.743/0001-88, declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens:
Ausência do item I. HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos
termos do Art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 03 de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II. QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique
o (s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a empresa licitante forneceu ou fornece
produtos em quantidades e características similares ao objeto desta licitação, em conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e Contratos nº 8.666/93.
Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa; Ausência do item 20.1.2.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos itens 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g.

21/09/2020 - 11:40:01 E W GOUVEIA BARBOSA
EIRELI 14.423.283/0001-99 Abrangendo todo o processo

Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99, declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: ausência do item
20.1.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: a)
Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da licitante, de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo VI.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
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Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
21/09/2020 - 12:30 - -

Chat
Data Apelido Frase

11/09/2020 - 10:07:12 Pregoeiro

SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0092020-PE-SRP-PMSBP. Em nome do MUNICÍPIO DE SANTA
BÁRBARA DO PARÁ, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes o Sistema estará
aberto para lances. Boa sorte a todos.

11/09/2020 - 10:08:00 Sistema O processo está em fase de análise das propostas
11/09/2020 - 10:19:27 Sistema O item 0001 teve uma proposta de valor unitário R$ 110,88 cancelado pelo pregoeiro.

11/09/2020 - 10:19:27 Sistema Motivo: A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o preço ofertado configura-se como
contrário aos termos do edital, bem como não apresentou modelo e marca do produto ofertado.

11/09/2020 - 10:21:37 Sistema O item 0004 teve uma proposta de valor unitário R$ 403,20 cancelado pelo pregoeiro.

11/09/2020 - 10:21:37 Sistema Motivo: A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o preço ofertado configura-se como
contrário aos termos do edital.

11/09/2020 - 10:25:16 Sistema O item 0007 teve uma proposta de valor unitário R$ 30,80 cancelado pelo pregoeiro.

11/09/2020 - 10:25:16 Sistema Motivo: A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o preço ofertado configura-se como
contrário aos termos do edital.

11/09/2020 - 10:25:42 Sistema O item 0008 teve uma proposta de valor unitário R$ 30,80 cancelado pelo pregoeiro.

11/09/2020 - 10:25:42 Sistema Motivo: A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o preço ofertado configura-se como
contrário aos termos do edital.

11/09/2020 - 10:28:42 Sistema O item 0009 teve uma proposta de valor unitário R$ 327,60 cancelado pelo pregoeiro.

11/09/2020 - 10:28:42 Sistema Motivo: A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o preço ofertado configura-se como
contrário aos termos do edital.

11/09/2020 - 10:30:01 Sistema O item 0011 teve uma proposta de valor unitário R$ 406,00 cancelado pelo pregoeiro.

11/09/2020 - 10:30:01 Sistema Motivo: A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o preço ofertado configura-se como
contrário aos termos do edital.

11/09/2020 - 10:30:27 Sistema O item 0012 teve uma proposta de valor unitário R$ 448,00 cancelado pelo pregoeiro.

11/09/2020 - 10:30:27 Sistema Motivo: A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o preço ofertado configura-se como
contrário aos termos do edital.

11/09/2020 - 10:32:48 Sistema O item 0013 teve uma proposta de valor unitário R$ 448,00 cancelado pelo pregoeiro.

11/09/2020 - 10:32:48 Sistema Motivo: A Licitante foi DESCLASSIFICADA, tendo em vista que o preço ofertado configura-se como
contrário aos termos do edital.

11/09/2020 - 10:37:23 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

11/09/2020 - 10:37:23 Sistema

Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput
do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

11/09/2020 - 10:37:23 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será
desconsiderado.

11/09/2020 - 10:37:23 Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

11/09/2020 - 10:38:09 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 10:38:09 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 10:38:53 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 10:38:53 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 10:47:43 Pregoeiro Vamos lá senhores Licitantes, ofertem seus melhores preços.
11/09/2020 - 10:48:09 Sistema O item 0001 foi encerrado.
11/09/2020 - 10:49:03 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 10:49:03 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 10:49:05 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 10:49:05 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 10:49:16 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 10:49:16 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 10:49:36 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 10:49:36 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 10:49:38 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 10:49:38 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 10:49:51 Sistema O item 0002 foi encerrado.
11/09/2020 - 10:54:01 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 10:54:01 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 10:54:03 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 10:54:03 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 10:54:04 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 10:54:04 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 10:59:06 Sistema O item 0004 foi encerrado.
11/09/2020 - 10:59:18 Sistema O item 0005 foi encerrado.
11/09/2020 - 10:59:39 Sistema O item 0007 foi encerrado.
11/09/2020 - 11:00:12 Sistema O item 0003 foi encerrado.
11/09/2020 - 11:00:49 Sistema O item 0006 foi encerrado.
11/09/2020 - 11:04:02 Sistema O item 0008 foi encerrado.
11/09/2020 - 11:04:05 Sistema O item 0009 foi encerrado.
11/09/2020 - 11:04:05 Sistema O item 0010 foi encerrado.
11/09/2020 - 11:07:57 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 11:07:57 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 11:07:59 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 11:07:59 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 11:08:01 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
11/09/2020 - 11:08:01 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2020 - 11:16:10 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances.
11/09/2020 - 11:17:57 Sistema O item 0011 foi encerrado.
11/09/2020 - 11:18:00 Sistema O item 0012 foi encerrado.
11/09/2020 - 11:18:03 Sistema O item 0013 foi encerrado.
11/09/2020 - 11:19:50 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Etapa de lances encerrada. Agradecemos a participação de todos.
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11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0001 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 49,30 e marca AGENTE LIQUIDO.

11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0002 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 15,13 e marca FLUIDO.

11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0003 teve como arrematante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 15,00 e
marca BOSH.

11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0004 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 262,93 e marca GRAXA.

11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0005 teve como arrematante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 14,00 e
marca LUBRIOL.

11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0006 teve como arrematante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 16,00 e
marca DULUB.

11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0007 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 16,98 e marca OLEO.

11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0008 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 17,25 e marca OLEO.

11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0009 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 212,13 e marca OLEO.

11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0010 teve como arrematante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 11,00 e
marca LUBRAX.

11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0011 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 246,17 e marca OLEO.

11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0012 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 284,98 e marca OLEO.

11/09/2020 - 11:20:02 Sistema O item 0013 teve como arrematante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 279,17 e marca OLEO.

11/09/2020 - 11:20:03 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
11/09/2020 - 11:22:46 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 11/09/2020 às 13:23.
11/09/2020 - 11:23:00 Sistema O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 14,90.
11/09/2020 - 11:23:43 Sistema O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R$ 13,90.
11/09/2020 - 11:24:26 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 15,50.
11/09/2020 - 11:25:20 Sistema O Item 0010 recebeu um lance negociado no valor de R$ 10,80.

11/09/2020 - 11:28:12 Pregoeiro

SENHORES LICITANTES: Todas as propostas comerciais e respectiva documentação de habilitação dos
licitantes vencedores que enviaram via sistema serão analisadas por esta comissão, de acordo com o ato
convocatório. Em função da necessidade de se verificar se as mesmas atendem ao Edital, esta sessão será
suspensa. Assim como, caso seja detectados lances inferiores a 1,00 (um) real serão DESCLASSIFIDOS. O
julgamento da documentação será comunicado a todos via 1CChat 1D. Obrigado pela atenção.

11/09/2020 - 11:29:15 Pregoeiro

SENHORES LICITANTES: Agradeço, em nome do Município de SANTA BÁRBARA DO PARÁ, a participação de
todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e
desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grata. Waldeliria Cei 13
Pregoeira.

11/09/2020 - 11:34:45 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Solicito que o licitante que apresentar a melhor oferta envie a sua proposta de
preços equalizada no prazo máximo de 2 (duas) horas.

11/09/2020 - 12:36:36 Sistema Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 12:37:37 Sistema Proposta readequada do item 0005 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 12:38:06 Sistema Proposta readequada do item 0006 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 12:38:26 Sistema Proposta readequada do item 0010 foram anexadas ao processo.

21/09/2020 - 11:25:52 Pregoeiro

SENHORES LICITANTES: Todas as propostas comerciais e respectiva documentação de habilitação dos
licitantes que enviaram via sistema foram analisadas por esta comissão, de acordo com o ato
convocatório. Todos os argumentos que balizaram a desclassificação ou inabilitação de alguma
proponentes serão expostos via sistema.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado no processo.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema

Motivo: Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ:
21.543.743/0001-88, declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do item I.
HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 03
de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica
expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s),
assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que
comprove que a empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e características
similares ao objeto desta licitação, em conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de... (CONTINUA)

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema

(CONT. 1) Licitações e Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que
comprovem a boa situação financeira da empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos
itens 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema

Motivo: Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ:
21.543.743/0001-88, declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do item I.
HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 03
de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica
expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s),
assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que
comprove que a empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e características
similares ao objeto desta licitação, em conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de... (CONTINUA)

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema

(CONT. 1) Licitações e Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que
comprovem a boa situação financeira da empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos
itens 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.
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21/09/2020 - 11:39:23 Sistema

Motivo: Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ:
21.543.743/0001-88, declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do item I.
HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 03
de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica
expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s),
assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que
comprove que a empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e características
similares ao objeto desta licitação, em conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de... (CONTINUA)

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema

(CONT. 1) Licitações e Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que
comprovem a boa situação financeira da empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos
itens 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI com valor unitário de R$ 15,64 e
marca DULUB.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema

Motivo: Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ:
21.543.743/0001-88, declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do item I.
HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 03
de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica
expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s),
assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que
comprove que a empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e características
similares ao objeto desta licitação, em conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de... (CONTINUA)

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema

(CONT. 1) Licitações e Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que
comprovem a boa situação financeira da empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos
itens 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema

Motivo: Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ:
21.543.743/0001-88, declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do item I.
HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 03
de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica
expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s),
assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que
comprove que a empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e características
similares ao objeto desta licitação, em conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de... (CONTINUA)

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema

(CONT. 1) Licitações e Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que
comprovem a boa situação financeira da empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos
itens 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0008 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:39:23 Sistema O fornecedor VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:39:24 Sistema

Motivo: Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ:
21.543.743/0001-88, declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do item I.
HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 03
de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica
expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s),
assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que
comprove que a empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e características
similares ao objeto desta licitação, em conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de... (CONTINUA)

21/09/2020 - 11:39:24 Sistema

(CONT. 1) Licitações e Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que
comprovem a boa situação financeira da empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos
itens 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g.



24/09/2020 Portal de Compras Públicas | Ata de Processo Fracassado

file:///E:/1-PREFEITURA/CPL-2020/PREGÃO ELETRÔNICO/05 - LUBRIFICANTES/AtaFracassado_124052.html 15/17

Data Apelido Frase

21/09/2020 - 11:39:24 Sistema

Motivo: Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ:
21.543.743/0001-88, declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do item I.
HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 03
de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica
expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s),
assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que
comprove que a empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e características
similares ao objeto desta licitação, em conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de... (CONTINUA)

21/09/2020 - 11:39:24 Sistema

(CONT. 1) Licitações e Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que
comprovem a boa situação financeira da empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos
itens 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g.

21/09/2020 - 11:39:24 Sistema

Motivo: Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ:
21.543.743/0001-88, declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do item I.
HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 03
de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica
expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s),
assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que
comprove que a empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e características
similares ao objeto desta licitação, em conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de... (CONTINUA)

21/09/2020 - 11:39:24 Sistema

(CONT. 1) Licitações e Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que
comprovem a boa situação financeira da empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos
itens 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g.

21/09/2020 - 11:39:24 Sistema

Motivo: Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ:
21.543.743/0001-88, declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do item I.
HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 03
de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica
expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s),
assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que
comprove que a empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e características
similares ao objeto desta licitação, em conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de... (CONTINUA)

21/09/2020 - 11:39:24 Sistema

(CONT. 1) Licitações e Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que
comprovem a boa situação financeira da empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos
itens 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g.

21/09/2020 - 11:39:24 Sistema

Motivo: Fica a licitante VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA, inscrita sob o CNPJ:
21.543.743/0001-88, declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: Ausência do item I.
HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do Art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 03
de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; Ausência do item: II.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica
expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s),
assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que
comprove que a empresa licitante forneceu ou fornece produtos em quantidades e características
similares ao objeto desta licitação, em conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de... (CONTINUA)

21/09/2020 - 11:39:24 Sistema

(CONT. 1) Licitações e Contratos nº 8.666/93. Ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de
liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que
comprovem a boa situação financeira da empresa; Ausência do item 20.1.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência dos
itens 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b),c), d e, f, g.

21/09/2020 - 11:40:01 Sistema O fornecedor E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI foi inabilitado no processo.

21/09/2020 - 11:40:01 Sistema O fornecedor E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:40:01 Sistema O fornecedor E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:40:01 Sistema O fornecedor E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:40:01 Sistema O fornecedor E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:40:01 Sistema O fornecedor E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/09/2020 - 11:40:02 Sistema

Motivo: Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99,
declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e
índices de liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta
Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência do
item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC)
e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da
licitante, de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo VI.
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MARIA WALDELIRIA BITTENCOURT DA SILVA CEI
Pregoeiro(a)

NILSON FERREIRA DOS SANTOS
Autoridade Competente

LUCIANA ALMEIDA BRITO
Apoio

Data Apelido Frase

21/09/2020 - 11:40:02 Sistema

Motivo: Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99,
declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e
índices de liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta
Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência do
item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC)
e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da
licitante, de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo VI.

21/09/2020 - 11:40:02 Sistema

Motivo: Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99,
declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e
índices de liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta
Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência do
item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC)
e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da
licitante, de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo VI.

21/09/2020 - 11:40:02 Sistema

Motivo: Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99,
declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e
índices de liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta
Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência do
item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC)
e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da
licitante, de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo VI.

21/09/2020 - 11:40:02 Sistema

Motivo: Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99,
declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e
índices de liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta
Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência do
item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC)
e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da
licitante, de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo VI.

21/09/2020 - 11:40:02 Sistema

Motivo: Fica a licitante E W GOUVEIA BARBOSA EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 14.423.283/0001-99,
declarada INABILITADA por descumprimento dos seguintes itens: ausência do item 20.1.1 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e
índices de liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta
Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa; ausência do item 20.1.3. DEMAIS
DOCUMENTAÇÕES: a) Alvará Licença de Localização e Funcionamento da sede do licitante; Ausência do
item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC)
e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto licitado; Ausência do item 20.1.3. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES: f) Declaração, por parte da
licitante, de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo VI.

21/09/2020 - 11:40:43 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 24/09/2020 às 14:00.
21/09/2020 - 11:42:04 Sistema A data limite de intenção de recurso foi redefinida pelo pregoeiro para 24/09/2020 às 12:30.
21/09/2020 - 11:42:04 Sistema Motivo: Manifestação de Recurso.
21/09/2020 - 11:42:35 Sistema A data limite de intenção de recurso foi redefinida pelo pregoeiro para 21/09/2020 às 12:30.
21/09/2020 - 11:42:35 Sistema Motivo: Manifestação de recurso
21/09/2020 - 14:44:01 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Mudanças de Pregoeiro
Nome Alterado Em
ERIANY DARA PEREIRA DE ARAUJO DE OLIVEIRA 15/09/2020 - 09:40:08

Mudanças de Equipe de Apoio
Nome Alterado Em
LUCIANA ALMEIDA BRITO 15/09/2020 - 09:40:08
BRENA GONÇALVES DE SOBRAL 15/09/2020 - 09:40:08
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BRENA GONÇALVES DE SOBRAL
Apoio


